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BÜYÜKERŞEN’İN HALK SÜT 
PROJESİ HAYATA GEÇTİ

SÖZ BAŞKAN BÜYÜKERŞEN’DE
Şehir Bültenimizin 2018 yılının bu son sayısında Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile sizler için bir 

söyleşi gerçekleştirdik. Amacımız tabii ki sizlere Yılmaz Büyükerşen’i tanıtmak ya da anlatmak değil. Biliyoruz ki sizler 
O’nu, O da sizleri çok iyi ve yakından tanıyor. Yine de Yılmaz Büyükerşen’den geçtiğimiz 5 yılı değerlendirmesini 

isterken, önümüzdeki yıllar için de düşüncelerini aldık. Röportajımızı sayfa 8-9-10-11’de okuyabilirsiniz.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile yepyeni bir projeye daha imza atan 
Büyükşehir Belediyesi, Halk Süt Projesi ile bir taraftan Eskişehir’de 
kırsal kalkınmaya destek olurken, diğer taraftan da Eskişehir 
halkının sağlıklı, ekonomik ve doğal süt ihtiyacını karşılamaya 
başladı. Yenilenen Halk Ekmek Büfelerinde satışı başlayan Halk Süt’e 
Eskişehirliler büyük ilgi gösteriyor.
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Sosyal belediyecilik anlayışı ile yepyeni bir projeye daha imza atan 
Büyükşehir Belediyesi, Halk Süt Projesi ile bir taraftan Eskişehir’de 
kırsal kalkınmaya destek olurken, diğer taraftan da Eskişehir halkının 
sağlıklı, ekonomik ve doğal süt ihtiyacını karşılamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi 
önemli bir sosyal projeyi 
daha hayata geçirdi. Te-

mel tüketim maddelerimizden 
biri olan sütün, toplumun her 
kesimi tarafından tüketilebil-
mesi için planlanan Halk Süt 
Projesi başladı. Mahmudiye 
Çifteler Han İlçeleri Süt Üreti-
cileri Birliği ile yaşama geçirilen 
Halk Süt Projesi’nde Eskişehirli 
üreticiden alınan sütler, her 
türlü kontrolden geçirilip pas-
torize edildikten sonra sağlıklı 
ve doğal bir şekilde Eskişehir 
halkına ulaştırılmaya başlandı.  
Pastörize doğal sütün uzun 
ömürlü (UHT) sütlerle karıştı-
rılmaması gerektiğini hatırlatan 
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 
UHT sütün ciddi ısıl işlemler-
den geçtiğine dikkat çekti. Halk 
Süt’ün yaklaşık 7 günlük raf 
ömrü ile günlük süt olduğunu 

belirten yetkililer, pastörizasyon 
işleminin sütün içindeki yararlı 
mikro organizmalara hiçbir 
zarar vermediğini vurguladı. 
Yenilenen Halk Ekmek Büfe-
leri’nde 5 litrelik ambalajlarda 
15 lira karşılığında satılan Halk 
Sütün ardından, kısa süre içeri-
sinde 1.5 ve 3 litrelik satışları da 
başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi olarak 
toplumun tamamına yönelik 
birçok sosyal proje gerçekleş-
tirdiklerini hatırlatan Başkan 
Büyükerşen, Halk Süt Projesi-
nin de bu kapsamda değerlen-
dirdiklerini söyledi. Büyükerşen 
“Sosyal belediyecilik anlayışı-
mız ile sağlıklı nesiller yetiş-
tirmek ve halkımızın temel 
tüketim maddelerinden biri 
olan sütü katkısız, güvenli ve 
ekonomik olarak tüketebil-
mesi amacıyla Halk Süt Pro-

jemize 17 Aralık’ta başladık. 
Projemiz ile birlikte Eskişehirli 
üreticimizin, doğal, sağlıklı, 
ekonomik sütünü halkımız 
ile buluşturuyoruz. İlk olarak 
yenilenen Halk Ekmek Büfe-
leri’nde satışa sunulan Halk 
Süt, pastörize günlük süt olma 
özelliği taşıyor. Hiçbir ticari 
kaygı gütmeden yağı alınma-
mış ve içine başta su olmak 
üzere herhangi bir madde 
katılmamış sütlerimizi piyasa-
daki muadil pastörize günlük 
sütlerden çok daha ucuza 
halkımıza sunuyoruz” dedi. 
Kırsal kalkınmayı desteklemek 
amacıyla zor günler geçiren 
Eskişehirli süt üreticisine de 
bu proje ile destek olduklarını 
hatırlatan Başkan Büyükerşen, 
işbirliği nedeniyle Mahmudiye 
Çifteler Han İlçeleri Süt Üretici-
leri Birliği’ne de teşekkür etti.

“ÇİFTÇİMİZ ÜRETİYOR, HALKIMIZ SAĞLIKLI DOĞAL SÜT TÜKETİYOR”

BÜYÜKERŞEN’İN HALK SÜT 
PROJESİ HAYATA GEÇTİ

YENİLENEN BÜFELER BEĞENİLDİ
Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Süt 
Projesi kapsamında süt satışının yapıldığı Halk 
Ekmek Büfeleri yenilendi. Estetik görünümü 
ve geniş iç hacmi ile beğeni kazanan büfeler, 
şehrin muhtelif bölgelerinde hizmete başladı. 

Kent genelindeki tüm büfelerin yenileme ça-
lışmalarının devam ettiğini ifade eden yetkili-
ler, Halk Sütten sonra farklı tüketim madde-
lerinin de üreticiden halka ekonomik olarak 
ulaştırılmaya devam edileceğini belirttiler.   
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“HALK SÜTÜN ARDINDAN YENİ PROJELERİMİZ DE GELİYOR”
Halk Süt Projesi vatandaşlar tarafından 
büyük ilgi görürken, Başkan Büyüker-
şen süt satışının yapıldığı yenilenen 
Halk Ekmek Büfelerine hayırlı olsun 
ziyareti gerçekleştirdi. Halk Süt’e gös-

terilen ilgiden büyük 
mutluluk duyduk-

larını ifade eden 
Büyükerşen, 

Halk Süt benzeri başka projelerin de 
yaşama geçirileceğini müjdeledi. Baş-
kan Büyükerşen, “Halkımızın katkısız, 
doğal ve ucuz süt tüketmelerine im-
kan sağlayacak Halk Süt Projemizde 
beklentimizin çok üzerinde bir ilgiyle 
karşılaştık. Hem bu ilgiyi yerinde gör-
mek hem de projede emeği geçenle-
re teşekkür etmek istedim. Çocuklar, 

yaşlılar ve hamileler başta olmak 
üzere tüm hemşehlerimize tamamen 
doğal, katkısız ve ekonomik olan 
bu sütü tüketmelerini öneriyoruz. 
Pastörize günlük sütün litresi mar-
ketlerde 6 TL civarında satılırken, biz 
halkımıza 3 TL’den sunuyoruz. Ama-
cımız kazanç sağlamaktan ziyade 
halkımızın uygun fiyat ile sağlıklı süt 

tüketmesi. Ayrıca ilerleyen günlerde 
farklı temel tüketim maddelerini de 
büfelerimize koyarak, hem zor gün-
lerden geçen kırsaldaki üreticilerimi-
ze destek olmak, hem de halkımızın 
temel tüketim maddelerine sağlıkla, 
güvenle ve ekonomik şekilde ulaş-
malarına imkan sağlamaya devam 
etmek istiyoruz” dedi. 
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BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇİFTÇİYE
90 BİN DUT FİDANI DAHA

“Dut Fidanı projemizle ülke tarımına
katkımız 3 milyon TL’yi geçti”

Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerimize kırsal kalkınma projeleri ile destek olmaya devam ediyor. Sarıcakaya’da 
250 binden fazla domates fidesi ile başlayan ve çiftçiye 5.5 milyondan fazla gelir sağlayan projeler, Mihalgazi’de 
de 2.5 milyondan fazla marul fidesi ile devam etti. Kalkınma projeleri kapsamıda kısa zamanda büyük gelirler 
elde edilen ipek böcekçiliğini de yeniden canlandırmak ve yaygınlaştırmak isteyen Başkan Büyükerşen, 
üreticilere bu yıl da ücretsiz olarak 90 bin dut fidanı dağıttı. 

İpek Böcekçiliği Geliştirme 
Projesi ile zor günlerden 
geçen çiftçilere geçtiğimiz 

yıl dağıttığı 70 bin dut fidanı 
ile destek olan Büyükşehir 
Belediyesi, bu yıl da Eskişehir 
başta olmak üzere Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen 
yüzlerce üreticiye 90 bin dut 
fidanı daha dağıttı. Unu-
tulmaya yüz tutmuş ancak 
çiftçiye ek gelir sağlayacak 
olan ipek böcekçiliğini daha 
da yaygınlaştırmak amacıy-
la Yastıklama Tesisi ve İpek 
Böceği Bahçeleri de ilçelerde 

hizmet vermeye başladı. 
Taşbaşı Kültür Merkezi 

Kırmızı Salon’da 
gerçekleştirilen 

dut fidanı 
da-

ğıtım töreninde çiftçilerle bir 
araya gelen Başkan Büyüker-
şen, kırsal kalkınmaya destek 
olmaya devam edecekleri-
nin altını çizdi. Büyükerşen 
“Dünya ipek ticaretinde bir 
zamanlar en önlerde olan 
ülkemiz şimdilerde ilk 5’te 
dahi değil. Bir zamanlar ipe-
ğin yakın Asya’daki merkezi 
olan ülkemizde maalesef 
bu iş yanlış tarım politikaları 
yüzünden bitme noktasına 
geldi. Büyükşehir Belediyesi 
olarak hem kırsal alanda 
yaşayan vatandaşlarımıza 
ekstra gelir sağlamak, hem 
de yok olmaya yüz tutmuş 
ekonomik bir değerimizi ye-
niden ortaya çıkarmak için 2 
yıldır Koza Birlik ile çalışma-
lar yapmaktayız. Ülkemizin 
en büyük Dut Koleksiyon 
Bahçesi’ni Sarıcakaya’da 

kurmak için çalışmalarımız 
devam ediyor. Dünya 

üzerinde yetişen yaklaşık 90 
farklı dut ağacı var. Büyük-
şehir Belediyesi olarak biz 
bunların hepsini bir bahçede 
toplayıp yetiştireceğiz. Bu 
bahçeyi cennetten bir köşe-

ye çevireceğiz. Bu bahçeyi 
görmek için yurt içinden ve 
yurt dışından birçok insanın 
geleceğine inancımız tam. 
Koleksiyon bahçesinde yurt 
dışından ve yurt içinden 

gelen misafirler için ipek 
böceği yetiştirme etkinlikleri 
düzenleyeceğiz. Böylelikle 
bölgede kırsal turizm faa-
liyetleri de canlandırmayı 
hedefliyoruz” dedi. 

Belediye olarak yalnız-
ca dut fidanı dağıtımı 
yapmadıklarını belirten 
Başkan Büyükerşen, ipek 
böcekçiliği için büyük 
önemi olan Yastıklama 
Tesisi’ni de belediye 
personelleri sayesinde 
25 gün gibi kısa bir süre-

de hizmete sunduklarını 
belirtti. Büyükerşen “Yap-
tığımız araştırmalarda 
gördük ki 1970’li yıllarda 
ülke genelinde 5 milyon 

dut ağacı varmış. Bu ra-
kam şimdilerde ne kadar 
biliyor musunuz? Sadece 
2,5 milyon. Dut ağaçları-
mızın yarısını kaybetmi-
şiz. Sizlerde biliyorsunuz, 
dut ağacı olmazsa ipek 
böceği de olmaz, çünkü 
bu hayvanın tek besin 
kaynağı taze dut yapra-
ğı. Belediye olarak önce 
bakımsızlıktan kuruyan, 
kesilen dut ağaçlarımızı 
yerine koymak istedik. 

Bu nedenle geçtiğimiz 
yıl, Belediye fidanlık te-
sislerimize kendi imkân-
larımızla dut çeliklerinin 
köklendirildiği yastıkla-
ma tesisi yaptık. Geçtiği-
miz yıl 70 bin,  bu yıl ise 
90 bin dut fidanı yetiş-
tirdik ve üreticilerimize 
ücretsiz dağıttık. Ülke 
tarımına yetiştirdiğimiz 
dut fidanları ile sağladı-
ğımız katkı 3 milyon TL’yi 
geçti” dedi.
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Kadınlar için İpek Böceği Bahçeleri 
Kırsal kesimde yaşayan ve aile 
ekonomilerine destek olmak 
için çalışmak isteyen kadınla-
ra yönelik İpek Böceği Bah-
çeleri Projesi son aşamaya 
geldi. Başkan Büyükerşen, bu 
bahçelerde yalnızca kadınla-
rın çalışacağını ifade ederek, 
üretime kadınları da katmak 
istediklerinin altını çizdi.
İnönü İlçesi Dutluca Mahalle-
si’nde ilk dut bahçesinin ça-
lışmalarında sona geldiklerini 
belirten Büyükerşen, Mihalıç-
çık’ta da 60 dekarlık alan üze-
rinde hem kiraz hem de dut 
bahçesinin hizmet vermeye 
başlayacağını müjdeledi.  

İpek Böcekçiliği Geliştirme 
Projesi’ni 2 yıl önce Büyük-
şehir Meclisi’ne getirdiklerini 
ancak AKP’li meclis üyeleri-
nin Eskişehir ve ülke yararına 
olan bu projeyi reddettiklerini 
belirten Başkan Büyükerşen, 
şimdi projeyi AKP’li   Sarıca-
kaya Belediyesi’nin de uygu-
lamaya başladığını hatırlattı. 
Büyükerşen “Eskişehirlinin 
arsasını elin Bursalısına 
peşkeş çektirtmeyiz diyerek 
2 yıl boyunca ayak diredi-
ler. Gazetelerde Ak Partili 
Sarıcakaya Belediyesi’nin 17 
dekar araziyi meclis kararı ile 
Koza Birliğine tahsis ettiğini 

okuduk. Şimdi buradan bu 
hayırlı işe yıllarca ayak dire-
yenlere soruyorum. Tahsis 
ettiğiniz dikeceğiniz fidan-
ları kim yetiştiriyor? Tabi 
ki Büyükşehir Belediyesi… 
Sarıcakaya Belediyemizle de 
fidelerimizi seve seve payla-
şırız” dedi. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteği ile Eskişehir’i, ipek 
böcekçiliğinin merkezi haline 
getirmeyi hedeflediklerini 
amaçlayan Koza Birliği Baş-
kanı Ramazan Işık, Başkan 
Büyükerşen’e destekleri dola-
yısıyla teşekkür etti. Işık “Koza 
Birlik olarak ipek böceklerini 

beslemek için dut fidanlarını 
Çin’den satın aldık. Ancak 
hem ulaşımı zor, hem de 
verimi düşük oldu. Bahçe-
miz olmadığı için kendimiz 
de üretemedik. Böyle olunca 
Sayın Büyükerşen’in bizlere 
bu konuda yardımcı olabile-
ceğini düşündük ve kendi-
sinden destek istedik. O da 
sağ olsun konuya beklediği-
mizin çok üzerinde bir alaka 
gösterdi ve biz geçen sene 
70 bin bu sene ise 90 bin 
dut fidanımızı Eskişehir’de 
üreterek, Türkiye’nin dört 
bir yanındaki üreticilerimize 
gönderiyoruz. Eskişehir’in 
dışında Bursa’dan, Bile-

cik’ten, Antalya’dan üretici-
lerimiz Sayın Hocamıza min-
net duyduklarını iletiyorlar. 
İnanıyorum ki önümüzdeki 
dönemde de üreticilerimize 
desteğiniz artarak devam 
edecektir” dedi. 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Projeleri sebebiyle Başkan 
Büyükerşen’e teşekkür eden 
üreticiler ise bu proje saye-
sinde kısa sürede kendilerini 
ekonomik yönden rahatlata-
cak gelirler elde edeceklerini 
belirttiler.
Tören öncesinde üreticilere 
Büyükşehir Belediyesi Park ve 
Bahçeler seralarında yetiştiri-
len yerli tohumlar da dağıtıldı.

İPEK BÖCEKÇİLİĞİ ESKİŞEHİR’DE 
ÇİFTÇİYE GELİR KAPISI OLUYOR
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BETON YOL UYGULAMASI
İNÖNÜ’DE
BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi, 
İnönü İlçesi’nde ger-
çekleştirdiği beton yol 

çalışması ile kent genelinde 
bir ilke daha imza attı. Tür-

kiye’nin çeşitli kentlerinde 
denenen ve başarılı sonuçlar 
alınan ‘Beton Yol’ uygulama-
sı, İnönü’de gerçekleştirilen 
çalışmalar ile başladı. Geçti-

ğimiz günlerde Taşbaşı Kültür 
Merkezi Kırmızı Salon’da 
uygulama hakkında teorik 
olarak bilgilendirilen Yol İşleri 
Ekipleri, hafta sonu ise uy-
gulamalı olarak beton yol de-
nemesi gerçekleştirdi. Uygu-
lamada yerli çimento, agrega 
ve su karışımından oluşan 
malzeme, finişer ile serildi ve 
silindirlerle sıkıştırıldı. 
Beton yol yapım çalışma-
larını yerinde inceleyen 
Başkan Büyükerşen “Yurt 
dışından büyük paralar ile 
aldığımız asfalt malzemesi 
ekonomik açıdan büyük bir 
yük. Ayrıca bu konuda dışa 
bağımlı olmak bizleri son 
derece üzüyor. Organize 

Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir 
Küpeli, beton yol ile ilgili bir 
deneme yapalım teklifi ile 
gelince biz de hemen kabul 
ettik. Petrol yönünden sıkın-
tısı olmayan Amerika’da bile, 
otobanlar beton yol şek-
linde yapılırken, neden biz 
yapamıyoruz diye düşünür-
düm. Amerikalıların beton 
yolu tercih etmesinin sebebi 
hem uzun ömürlü hem de 
ekonomik olmasıdır. Yol 
Hizmetlerindeki ekiplerimi-
zin hafta sonu gerçekleştir-
diği çalışmaları gelip yerinde 
görmek istedik. Gördüğüm 
kadarıyla çok konforlu ve 
kaliteli bir yol ortaya çıkmış. 
Bu bizim için çok sevindirici 

bir sonuç. Niyetimiz kırsal 
yollar başta olmak üzere 
kent genelinde bu tür beton 
yolları tercih etmek. Hem 
iş gücünden kazandıracak, 
hem uzun ömürlü olacak 
hem de dışa bağımlılığı 
azaltarak daha ekonomik 
bu uygulamanın kentimize 
hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi.
Başkan Büyükerşen bu 
konuda kendilerine destek 
olan Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Na-
dir Küpeli ve Türkiye Çimento 
Müstahsilleri Birliği Ceo’su 
İsmail Bulut ile birlik yetkilile-
rine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi beton yol uygulaması ile Eskişehir’de bir ilke daha imza attı. Asfalt kaplamada kullanılan 
malzemenin yurt dışından dövizle gelmesi ve pahalı olması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Beton 
Yol’ uygulaması İnönü’de başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükerşen, kent genelinde bu 
uygulamayı yaygınlaştırarak dışa bağımlılığı en az seviyeye indirmek istediklerinin altını çizdi.
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HEM ELEKTRİK
HEM ÇİÇEK
ÜRETEN TESİS

1990’lı yıllarda şehrin en 
büyük sorunlarından biri 
olan Şehir Çöplüğü, Bü-

yükşehir Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen Katı Atık Dö-
nüşüm ve Enerji Üretim Tesisi 
ile son teknoloji ile elektrik 
enerjisi üreten bir yer haline 

geldi. Tam kapasite ile çalıştı-
ğında 95 bin hanenin elektrik 
ihtiyacını karşılayan tesiste or-
taya çıkan atık ısı, bitki üretimi 
için de kullanılıyor. Eskişehir’i 
yaz kış demeden süsleyen 
rengarenk çiçeklerin bir bölü-
mü bu tesiste üretiliyor. 

Enerji ve çevre dostu projele-
re devam edeceklerinin altını 
çizen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 
“Vahşi depolama alanı olarak 
bilinen çöplük sahası artık 
elektrik üreten bir yer haline 
geldi. Daha önce de defalar-

ca söylediğim gibi ülkemizin 
enerji ihtiyacı, doğaya ve 
insana zarar veren kömürlü 
termik santraller ile değil, 
bu gibi akılcı projeler ile de 
karşılanabilir. Ayrıca bizler 
bu tesisimizde sadece enerji 
üretmekle de kalmıyor, tesi-

sin ortaya çıkardığı atık ısıyı 
da değerlendirerek kurdu-
ğumuz serada bitki üretimi 
gerçekleştiriyoruz. Tesisi-
mizde üretilen rengarenk 
çiçekler kış aylarında bile 
şehrimizin cadde ve bulvar-
larını süslüyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
Seyitgazi yolunda hizmet 

vermeye başlayan Katı Atık 
Dönüşüm ve Enerji Üretim 

Tesisi, bir yandan şehrin çöpünü 
elektrik enerjisine çevirirken, 
diğer yandan da ortaya çıkan 
atık ısı ile Eskişehir’i süsleyen 
rengarenk çiçekleri üretiyor.
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Hocam, sizin Eskişehir’e kazandırdığınız projeleri biliyoruz. Bunları tek tek saymak istesek buna ne 
yerimiz ne de zamanımız yeter. Ama 2014-2018 yılları arasını genel hatlarıyla değerlendirmenizi istesek, 
neler söylersiniz?

Göreve geldiğimizde ilk işimiz 
Porsuk Islah Projesi, Tramvay 
Projesi ve Kalabak Suyunun hem 
kontrolünün hem dağıtımının 
daha sağlıklı hale getirilmesiy-
di. Üstelik göreve gelmemizin 
üzerinden 5 ay geçmeden 1999 
depremini yaşadık. Dolayısıyla 
hem başladığımız bu projeler hem 
de yenileri bir sonraki dönemde 
de devam etti. Ancak üzerine 
durmadan yenilerini ekleyerek 
devam ettik. Büyük parkları yaptık, 
kültür-sanat merkezleri inşa ettik. 
Biz bunları yaparken Eskişehirliler 
de, bu değişikliklere anında uyum 
sağlayarak onlar da kendilerini, 
işyerlerini, çevrelerini değiştirmeye 
başladılar. Her proje ve yatırım, 
kendiliğinden yenileşmeyi ve ge-
lişmeyi tetikledi. Porsuk’u yenile-
dik, öyle olunca Porsuk’un iki yanı 
da değişti. Gerçi Çukur Çarşı’dan 
sonraki bir bölüm için aynı şeyi 
söyleyemem ama nedense o ta-
rafta garip bir direnç var. Özellikle 

Salhane Köprüsü’nden Kentpark’a 
giden tarafta Porsuk değişmesine 
karşın, çevresi değişmiyor. Bil-
diğiniz gibi bu konularda İTÜ’ye 
projelerimizi hazırlattık. Ancak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı 
geciktirdi. Sonunda da Bakanlar 
Kurulu Kararının yürütmesini 
durdurdular. Ayrıca dönüşüm pro-
jelerini de Belediye Meclisimizdeki 
AKP çoğunluklu İmar Komisyonu 
bir türlü meclis gündemine al-
mayarak engellemeleri sürdürdü. 
2014-2019 yılları arasına gelirsek, 
projelerimize devam ettik. Yeni 
tramvay hatları, Odunpazarı Böl-
gesi’nde tarihi dokuya uygun yeni 
projeler yaptık, yapmaya da de-
vam ediyoruz. Şehrin önündeki en 
az 50 yılı belirleyecek 1/25 binlik 
planları hayata geçirdik. 
Şehirler yaşayan organizmalar 
gibidir, ihtiyaçları hiç bitmez. Hep 
artarak devam eder. Eskişehir gibi 
değişimi ve gelişimi benimsemiş, 
içselleştirmiş bir kent içinse durum 

biraz daha zordur. Bir projeyi, 
yaptık, halkın hizmetine açtık 
diye sırtınızı dönüp gidemezsiniz. 
Onun kalıcı olmasını, işleyişinin 
kendiliğinden devam etmesini 
daha doğrusu gelenekselleş-
mesini sağlamanız gerekir. Yani 
yaptıklarınızı kökleştirmeniz çok 
önemlidir. Örneğin biz Kentpark’ı 
yaptık, Sazova Parkı’nı yaptık, Hay-
vanat Bahçesi’ni yaptık, görevimiz 
tamamlandı diyemezsiniz. Onları 
yapmak kadar, o yatırımların Es-
kişehir’e ve Eskişehirlilere layık bir 
şekilde hizmet vermelerini tsağ-
lamaya devam etmelisiniz. Çünkü 
bütün bu yatırımlar Eskişehirlilerin 
paralarıyla yapılıyor. Tramvay 
hatlarını yapmaktan, yeni hatlar 
eklemekten daha önemli ve zor 
olan o sistemi sağlıklı bir şekilde 
işletmektir. İşte bunları kalıcı hale 
getirirseniz, bu şehre yapacağınız 
en büyük hizmetlerden biri bu 
olur. Bunu kimsenin gözden kaçır-
maması gerekir. 
O açıdan, önümüzdeki yılın Mart 
ayının sonunda bitecek olan 
2014-2019 döneminin son derece 
verimli geçtiğini söylemeliyim. 
Benim şehircilik anlayışımın teme-
linde şu vardır.
Benim için şehir asla ve asla, 
yollardan, binalardan, araçlardan, 
otoparklardan, yani betondan 
ibaret değildir. Hatta şunu da 
açıklıkla söylemeliyim, benim için 
şehir ağaçlardan, parklardan da 
ibaret değildir. Her tarafı park ve 
ağaçlarla doldurduğunuzda bir 

jungle’den (vahşi orman) ne farkı-
mız kalır. Her şey kontrollü ve ge-
rektiği kadar olmalıdır. Olan şeyler 
de denetlenebilir ve geliştirilebilir 
bir şekilde işletilmelidir. Çünkü 
şehirler insanlar için vardır, insan-
larla vardır. İnsanın olmadığı, olsa 
bile mutlu ve huzurlu olmadığı 
bir şehir, ne kadar çok yol, köprü, 
kaldırım, bina yaparsanız yapın, 
gerçek bir şehir değildir. Yapaydır, 
sığdır, yaşamayan bir şehirdir. Hava 
kararmaya başladığı an insanlar 
bir an önce evlerine çekilip, per-
delerini kapatıp, cılız ışıklar altında 
televizyon izleyerek geçiriyorlarsa 
zamanlarını, insanlar o şehirde 
yaşamaktan mutlu değillerdir. O 
yüzden, benim şehircilik anlayı-
şımda her şey ama her şey insan 
odaklıdır, insan içindir. İçinde insan 
olmayan hiçbir yatırımın, projenin, 
hizmetin benim açımdan hiçbir 
değeri yoktur.
Biliyorsunuz, biz 2 Eylül Cad-
desi’ni, İsmet İnönü Caddesi’ni  
tramvay projesi için araç trafiğine 
kapattığımız zaman bize müthiş 
karşı çıkışlar oldu, eleştiriler oldu. 
Ama bugün, bu durumdan şikayet 
eden ne bir işyeri ne bir Eskişehirli 
görebilirsiniz. Aksine herkes çok 
memnun.
2014-2019 dönemi yeni proje-
lerimizin yanı sıra, daha önceki 
dönemlerde yaptıklarımızın da 
sağlamlaştırılmaları açısından son 
derece verimli bir dönem olmuş-
tur.

Önümüzdeki yılın Mart ayında yerel seçimler 
yapılacak ve siz yeniden adaysınız. 2019-2024 
dönemi için düşünceleriniz neler?

2012 yılında çıkartılan Yeni Bü-
yükşehir Yasası ile önemli değişik-
likler getirildi. Bu yasanın benim 
açımdan birçok sakıncalı, yanlış 
uygulamaları var. Ancak burada 
onları yeniden dile getirmek iste-
miyorum. Bu yasayla Büyükşehir-
lerin görev sınırları coğrafi sınırlara 
kadar genişletildi. Yani, mahalleye 
çevrilen köyler, ilçeler tümü 
Büyükşehir Belediyelerinin görev 
sınırları içine alındı. Öyle olunca, 
Eskişehir’in 12 kırsal ilçesi ile 540’ın 
üzerinde köyü de Büyükşehir’e 
mahalle olarak bağlandı.
Yukarıda, şehircilik anlayışımın 
temelini anlatmaya çalıştım size. 
Ben, ilçelere ve mahalleye çevrilen 

köylerimize de öyle bakıyorum. 
İnsan odaklı bakıyorum yani.Bun-
dan sonraki hedeflerimizden biri 
de kırsal kesimdir. Yani kırsal kal-
kınmaya öncelik vermektir. İktidar 
partisi köylerin hukuk sistemimiz-
deki tüzel kişiliklerini kaldırdıktan 
sonra, zaten var olan köyden 
şehre göç hızlanarak devam etti. 
Bugün köylerimizde inanılmaz bir 
nüfus erozyonu var. Gençler artık 
toprakla, tarımla, hayvancılıkla 
uğraşmıyor. Köylerdeki yaş ortala-
ması 65. Böyle devam ederse 10-
15 yıl sonra köylerimizde kimseler 
kalmayacak. Kırsal ilçelerimizde de 
durum çok farklı değil. Nüfus sa-
yım sonuçlarına bakın, çok net bir 
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Peki Hocam bu son sorumuz olsun, Eskişehirlilere 
genel olacak söylemek istedikleriniz nelerdir?

şekilde göreceksiniz ki, Eskişehir’in 
ilçelerinin nüfusu artacağı yerde 
azalıyor.
Biz Büyükşehir Belediyesi olarak, 
yolları yapıyoruz, kanalizasyon, 
içme suyu, yağmur suyu hatları 
yapıyoruz. Oralarda yaşayan 
hemşehrilerimiz de her şeyin en 
iyisine layıklar. Ancak bu yatırımlar 
oralardaki nüfusun azalmasını 
önlemiyor. Öyleyse yapılması ge-
reken nedir? İnsanların ilçelerinde, 
köylerinde kalmaları için onlara 
yeni ve farklı alternatifler, yeni 
çareler üretilmesi gerekiyor. Tarım 
ve hayvancılığın ülke genelinde ne 
hale geldiği ortada. Artık en temel 
gıda ürünlerimizi başka ülkelerden 
alıyoruz. Hayvan ithal ediyoruz. 
Çünkü ülkede hayvan sayısı 
azaldığı için et fiyatları durmadan 
yükseliyor. Sarımsak Çin’den, 
mercimek Kanada’dan, fasulye 
Meksika’dan geliyor. Samanı bile 
ithal ediyoruz. Öyleyse köylüyü 
yeniden tarıma ve hayvancılığa 
özendirecek destekler verilmesi 
gerekiyor. Biz Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi olarak işte bu alanda 
da Türkiye’ye örnek olacak pro-
jeler geliştiriyoruz. Sarıcakaya ve 
Mihalgazi bölgemize 260 binin 
üzerinde ücretsiz domates fidesi 
dağıttık. Bu destek sayesinde köy-
lümüz 5,5 milyon liranın üzerinde 
gelir elde etti. Ardından 2,5 milyon 
marul fidesi dağıttık, yine ücretsiz. 
İpek böcekçiliği ve ipek üretimini 
yeniden canlandırmak için dut 
fidanı yetiştiriyor ve yine ücretsiz 
dağıtıyoruz. Damızlık manda, 
koyun ve keçi desteğimiz olacak. 
Elbette bunların yanında diğer 
hizmetleri de yapmaya devam 
ediyoruz. Ancak burada önemli 
olan şu; biz Büyükşehir Belediyesi 
olarak tarım ve hayvancılık alanın-
da gereken tüm destekleri sürekli 
olarak veremeyiz. İmkanlarımız 
buna yetmez. İlçe ve köylerimiz-
de yaşayan hemşehrilerimiz de, 
hem kendilerini, hem ürünlerini 
geliştirerek bu işe devam etmeliler. 
Kooperatifçilik fevkalade önemli. 

Bu sayede ürünlerini aracısız, daha 
yüksek karla satma imkanı bulabi-
lirler. Domastes yetiştirip satmak 
yanında, domatesi sağlıklı koşul-
larda kurutup, küçük ambalajlar 
içinde satabilirler. Her türlü sebze 
ve meyvede bunu yapabilirler. 
Ayrıca çiftçinin bu yeni ürünlerini 
aracılar olmadan satabilecekleri bir 
mağazayı kent merkezine açmayı 
planlıyoruz. Onlara hizmet vere-
bilmesi için meyve-sebze kurutma 
tesisi açıyoruz. Ama dediğim gibi 
onların da bu işe dört elle sarıl-
maları şart.Eskişehir merkezine 
gelirsek… Yaptığımız yatırımlar yeni 
yatırımları doğuruyor, özellikle 
özel sektörden. Eskişehir’de az 
olan otel sayısı neredeyse 100’ü 
geçti. İç turizm bir çok alanda yeni 
yatırımlara önayak oluyor. Mantıklı 
ve tutarlı yatırımlarla önümüzdeki 
yıllarda yabancı ülkelerden de ge-
lip Eskişehir’de kalan insanlar ola-
caktır. Diğer taraftan kültür-sanat 
yapıları, faaliyetleri devam ediyor. 
Odunpazarı Bölgesi’nde bizim 
müzelerimizin yanına, Eskişehirli 
hemşehrilerimiz Erol Tabanca ve 
Cem Siyahi (POLİMEKS) tarafın-
dan, projesini dünyaca ünlü Japon 
mimarlar Kengo Kuma ve Yuki 
Ikeguchi’nin yapmakta olduğu 
Modern Müze açılıyor. Bizim 
Odunpazarı Bölgesi’ndeki Müzeler 
Kompleksimiz olmasaydı, acaba 
bu yatırım gelir miydi? Bu müze 
sayesinde yabancı turist sayısı 
artacaktır. Eminim bu yatırım da, 
başka ve yeni yatırımları da Eskişe-
hir’ kazandıracaktır. Kimse şüphe 
etmesin, Odunpazarı Bölgesi’ne 
yepyeni bir çehre kazandıracak 
yatırımlarımız var. Yakında on-
ları da Eskişehirlilerin hizmetine 
sunacağız ve Eskişehirliler çok 
beğenecek.
Aslında Eskişehir için yapacağım, 
söyleyeceğim daha pek çok şey 
var.
Burada hepsini dile getirmeye 
kalksam inanın kalın bir kitap olur. 
Ama biliyorum ki sayfalarımız 
sınırlı.

Doğrusunu isterseniz sizin de baş-
ta vurguladığınız gibi, onlar beni 
biliyor, ben de onları biliyorum. 
Birbirimize kendimizi anlatmanın 
gereği yok. Çünkü bu şehir, benim 
için ailemden sonraki en değerli 
şey. Ben doğma büyüme bu 
şehirliyim, mezarım da bu şehirde 
olacak. Eskişehirli olmaktan her 
zaman gurur duydum ve gurur 

duymaya devam ediyorum. Eğer 
Eskişehirlilere, içinde yaşamaktan 
mutlu oldukları ve gurur duyduk-
ları bir şehir oluşturabilmek için 
bir şeyler yapabildiysem ne mutlu 
bana.

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediye Başkanı
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Mustafa Kemal Atatürk bu devleti kurarken, en büyük güvencesi sizlerdiniz…
Ancak zaman, hiç kimsenin karşı koyamayacağı bir güçtür.
O zamanın gençlerinin, hiç biri artık aramızda değil…
1950’lerin, 1960’ların gençleri artık bu ülkenin duayen insanları oldular…
Bu günkü gençlerimiz de, zaman içinde yaşlanacaklar…
Ancak önemli olan,
Bu ülkenin insanlarına verilen değer ve onların sahip olduğu değerlerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, yani hepimiz için 
kullanılmasıdır.
O nedenle,
Gençler,
Bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bundan sonra da bu güçlü ve güzel ülkenin, en büyük teminatı,
en büyük güvencesi olacaksınız.
Sizlerin kararlı olması,
Sizlerin gücü ve bu ülkeye olan inancı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni gelecek yüzyıllara taşıyacaktır.

Bunun da en büyük yol göstericisi, akıl, bilim ve demokrasidir.
Eğitimdir, özgürlüktür…
Kendisine, halkına ve devletine olan inançtır.

Yoksa
Bu ülkede daha çok köprüler yapılır, daha çok yollar yapılır, daha çok yatırımlar, projeler yapılır…
Bu ülkeyi yönetmeyi hak etmiş olmanın kriteri asla bunlar değildir…

Bu ülkeyi yönetmeyi hak etmenin kriteri;
İnsanların evlerine aç ve işsiz gitmemelerini sağlamak,
İnsanların özgür ve bağımsız bir ülkede yaşıyor olmanın onurunu ve güvenini yaşamalarını sağlamaktır.

İnancım ve en büyük güvencim odur ki,
Bu ülkü, bu ülkenin vatandaşlarının kanında ve genlerinde vardır.
Yapmamız gereken bu gücün farkında olmak ve bu güçle işe sarılmaktır.
Bu ülkenin zenginlikleri hepimize yeter. Yeter ki o zenginlikleri işleyebilelim.
Büyüyerek, bölüşerek, birleşerek, aklı ve bilimi öne çıkartarak çok daha mutlu ve umutlu bir gelecek yaratabiliriz.

Sevgili gençler;

Sevgili gençler;

Mustafa Kemal’in o karanlık günlerde söylediği şu sözü hayatınız boyunca unutmayınız…
EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR!
Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu egemenlik, hiçbir şart ve koşulda devredilemez ve vazgeçilemezdir. Milletin egemenliğinin 
en büyük güvencesi ise sizlersiniz.

Bu güven ve inançla,
Önümüzdeki yerel seçimlerde oyunuzu mutlak surette kullanmanızı istiyorum. 
Benim için, benim partim için ya da başka bir siyasi tercih için değil. O karar tamamen sizin hür iradenize bağlıdır.
O hür iradeyi kimsenin boyunduruk altına almasına asla izin vermeyin. 

Oyunuzu kullanmak için gerekli işlemleri yapacağınıza inanıyor ve her birinizi o pak alnınızdan sevgiyle öpüyorum.

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Büyükşehir Belediye Başkanı
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İTFAİYEMİZ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

YENİ İTFAİYE HİZMET BİNASI HİZMETE BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılı içerisinde yangınlara anında müdahale ederek 
başta vatandaşlar olmak üzere tüm canlılara yardım elini uzattı. Ayrıca okullar başta olmak üzere resmi ve 
özel kuruluşlarda binlerce kişiye verdiği eğitimler ile de vatandaşları bilgilendirdi.

1999 yılından beri son 
teknolojiyi yakından 
takip ederek itfaiye 

filosunu sürekli güçlendiren 
Büyükşehir Belediyesi, 2018 
yılı içerisinde yaklaşık 1500 
yakına müdahale etti. 110 
üzerinden gelen şikayetleri 
en kısa süre içerisinde 
değerlendiren ekipler, başta 
vatandaşlar olmak üzere tüm 
canlılara yardım elini uzattı. 
Ayrıca baca denetimi başta 
olmak üzere, iş yeri ve kamu 
binalarının denetimlerini 
de düzenli olarak sürdüren 
İtfaiye personeli, yıl içerisinde 
yaklaşık 800 farklı yerde 
denetim gerçekleştirdi. 
İtfaiye personeli tarafından 
yangınların nedenleri, 

yangınlara karşı alınacak 
tedbirler ve yangın yerinde 
nasıl davranılması gerektiği 
konularında ise başta 
öğrenciler olmak üzere 
30 binden fazla vatandaşa 
tatbikatlar eşliğinde eğitimler 
verildi. 
İtfaiye yetkilileri yeni yılda 
da eğitimlere ara vermeden 
devam edeceklerini ifade 
ederek vatandaşların 
yangınlara karşı doğru 
müdahale etmek konusunda 
bilinçlenmelerinin 
amaçlandığını vurguladılar. 
Yetkililer ayrıca yıl içerisinde 
yüzlerce yanlış ihbar 
aldıklarını ve vatandaşların bu 
konuda daha duyarlı olması 
gerektiğinin altını çizdiler.

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Batıkent’te 
yapımı tamamlanan 
hizmet binası en kısa 
zamanda hizmet 
vermeye başlayacak. 
3000 metrekare 
alan üzerinde yapımı 
tamamlanan hizmet 
binası içerisinde, 10 
araçlık garaj, modern 
eğitim ve toplantı 
salonu, kontrol 
merkezi, spor alanları, 
dinlenme salonu ve 

yemekhane bulunuyor. 
Merkez sayesinde acil 
durumlarda Batıkent, 
Çamlıca, Ertuğrulgazi, 
Uluönder ve Ömür 
Mahallesi ile Baksan 
Sanayi Sitesi’ne çok 
daha kısa sürede 
ulaşılacak.
Büyükşehir Belediyesi 
ayrıca kırsal ilçelerde 
de Alpu, Han, Seyitgazi, 
Kırka, Mahmudiye 
İlçelerine de yeni hizmet 
binaları kazandırdı.
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ÜNLÜ MODACI HAKAN AKKAYA 
ESMEK KURSİYERLERİ İLE BULUŞTU

15 yıldır 7’den 70’e 
binlerce kişiye sanat 
ve meslek eğitimi 

veren ESMEK, ücretsiz 
olarak verdiği 170’den 
fazla kurs ile Eskişehirliler-
den büyük ilgi görüyor. 5 
farklı merkezde eğitimlere 
aralıksız olarak devam 
eden ESMEK, önemli bir 
modacıyı ağırladı. Sunucu 
ve modacı Hakan Akkaya, 
Odunpazarı’nda bulunan 
Turistlik El Sanatları Mer-
kezi’nde kursiyerleri ziyaret 
etti. Deri çanta yapımı, 
eskileri yenileme, dikiş na-
kış, oyuncak bebek yapımı 
ve taş boyama kurslarında 
kadınlarla birlikte çalışma-
lara katılan Akkaya, ESMEK 
hakkında yetkililerden bilgi 
aldı. Daha sonra merkez 

içerisinde bulunan ve ka-
dınların ürünlerinin satışını 
yaptığı mağazadan alışve-
riş yapan Akkaya, ESMEK’in 
çalışma modelinin tüm 
yerel yönetimlere örnek 
olması gerektiğini ifade 
etti. Akkaya “Eskişehir her 
geldiğimde beni şaşırt-
maya devam ediyor. ES-
MEK çatısı altında yılda 20 
bine yakın kişinin eğitim 
alması ve ürettiği eserleri 
satarak geçim sağlaması 
mükemmel. Kadınların 
ürettikleri karşısında bir 
yandan şaşırırken bir yan-
dan da büyük mutluluk 
duydum. Vizyon sahibi, 
örnek bir belediye başka-
nının neler yapabildiğinin 
en güzel örneklerinden 
biri Eskişehirdir” dedi. 

Türk modasının önemli isimlerinden Hakan Akkaya, Odunpazarı’nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Turistlik 
El Sanatları Merkezi’ni ziyaret ederek ESMEK kursiyerleri ile bir araya geldi. Atölyelere girerek kadınlarla birlikte 

çalışma gerçekleştiren Akkaya, ESMEK Satış Mağazası’ndan da alışveriş yaptı.

KADINLARIMIZ MESLEK ve GELİR SAHİBİ OLUYOR
Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek 
Eğitim Kurslarının 170 farklı branşta 
ve 5 farklı merkezde düzenlediği yeni 
dönem kurslarına Eskişehirliler bü-
yük ilgi gösteriyor. Her yaş grubunun 
ücretsiz olarak faydalandığı kurslara, 

yaklaşık 8 bin 500 kişi kayıt yaptırdı. 
Özellikle kadınların, çocukların ve 
gençlerin kurslara büyük ilgi göster-
diğini ifade eden ESMEK yetkilileri, 
gösterilen ilgiden büyük mutluluk 
duyduklarını ifade ettiler. 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek 
Eğitim Kurslarının eğitime destek, çocuk, kişisel 
gelişim, yabancı dil, bilişim teknoloji, el sanatları, 
enstrüman ve müzik, spor, dans, sanat ve tasarım 
ile mesleki alanlarında düzenlediği yeni dönem 
kurs kayıtları büyük bir ilgi gördü. Yaklaşık 8 bin 500 
vatandaşın kayıt yaptırdığı yeni dönem kurslarında 
eğitimler 5 farklı merkezde devam ediyor. 
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Büyükşehir Belediyesi 
tarafından her yıl gele-
neksel olarak düzenle-

nen Ulusal Masterlar Yüzme 
Yarışları’nın 6.sı, Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen 
200 sporcunun katılımı ile 
gerçekleşti. Büyük müca-
delelerin yaşandığı yarışlar 
öncesinde gerçekleşen se-
remonide renkli görüntüler 
ortaya çıktı. İstanbul, An-
kara, İzmir, Bursa, Sakarya, 
Zonguldak, Sakarya, Balıke-
sir ve Eskişehir’den yüzme 
kulüplerinin katıldığı Ulusal 
Masterlar Yüzme Yarışla-
rı’nda 25-29, 30-34, 35-39, 

40-44, 45-49, 50-54, 55-
59, 60-64, 65-69, 70-74 ve 
75+ kategorilerinde yarışlar 
gerçekleştirildi. Yarışlar ön-
cesinde Büyükşehir Gençlik 
Spor Kulübü sporcuları su 
balesi gösterisi ile sporse-
verlerden büyük alkış aldı. 
Eskişehir’in ulusal alanda 
birçok spor müsabakasına 
ev sahipliği yaptığını ifade 
eden Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı ve 
Büyükşehir Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanı Oğuzhan 
Özen,  katılım gösteren tüm 
sporculara teşekkür etti. 

Büyükşehir Belediyesi genç-
lerin yalnızca eğitim ihtiyaç-
larını değil, sosyal ve kültürel 
ihtiyaçlarını da göz önünde 
bulundurarak birbirinden 
farklı etkinlikler düzenleme-
ye devam ediyor. Bu kap-
samda 2018 yılı içerisinde 
Eskişehir’in farklı noktalarına 
düzenlenen doğa yürü-
yüşlerine 1500’e yakın kişi 
katıldı. Yazılıkaya, Avlakkaya, 
Kent Ormanı, Çatacık Or-
manları ve Gürleyik Şelalesi 
başta olmak üzere şehrin 
tarihi ve turistlik alanlarında 
uzman rehberler eşliğinde 
kilometrelerce yürüdü. 

Bu gibi etkinlikler sayesinde 
şehrin stresinden uzak-
laştıklarını ve spor yaparak 
zinde kaldıklarını ifade eden 
gençler, Başkan Büyüker-
şen’e gençlere gösterdiği 
ilgi dolayısı ile teşekkür etti. 
Şehir merkezindeki yoğun 
etkinlik takviminin yanı sıra 
vatandaşları doğayla da bu-
luşturmak istediklerini ifade 
eden Büyükşehir Belediyesi 
yetkilileri ise doğa yürüyüşü 
etkinliklerine yoğun bir katı-
lım olduğunu ve gençlerden 
gelen talep doğrultusunda 
bu etkinliklerin devam ede-
ceğini belirttiler. 

YÜZME YARIŞLARI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU 

GENÇLERDEN DOĞA YÜRÜŞLERİNE BÜYÜK İLGİ 

SPOR
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Halkla İletişim Bülteni

Hazırlık
Volkan ÖVEN

İletişim Adresi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Arifiye Mh.

İki Eylül Cd. No:53 ESKİŞEHİR Tel: ( 0 222 ) 211 55 00 - 1218
e-mail: haber@eskisehir.bel.tr

Basım Yeri
Uniprint Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Ömerli Mh. Hadımköy - İstanbul Cd. No:159
Hadımköy Arnavutköy 34555 İstanbul / Türkiye

Telefon: ( 0 212 ) 798 28 40 pbx
Faks:    ( 0 212 ) 798 20 63

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 

Başkanlığı adına sahibi
Deniz KAPLAN

Yazı İşleri Müdürü
Utku Görkem KIRDEMİR


